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การพัฒนาคุณภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพคุณภาพ

การบรหิารจัดการภาครัฐการบรหิารจัดการภาครัฐ

โดยโดย    นายสมบัตินายสมบัติ  อิศรานรุกัษอิศรานรุกัษ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ

สํานักงานสํานักงาน  กก..พพ..รร..

ณ กระทรวงพลังงาน
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Strategy 
Formulation
• การวางวิสัยทัศน
และการคดิเชิงกลยุทธ

• Strategy Map

• การบริหารความ
เสี่ยง

• วางแผนโครงการ

Strategy 
Implementation
• Org. Structure 
(GO/PO/SOE/SDU/etc.)

• Process Redesign

• IT (e-gov)

• People 
(Competency)

• Culture

• KM

• กฎหมาย

Strategic 
Control
• คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (PA)

• BSC

• Individual 
Scorecard 

Good Governance

Public Sector Management Quality Award (PMQA)
(MBNQA)

พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 2546

New Public Management
Strategic Management

คตป

รายงาน
ขอมูล
สถาน
การณ
เศรษฐกิจ
และ
สังคมG

lo
ba

liz
at

io
n

Making 
strategy 
works

Good 
strategy 

comes first
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รางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศรางวัลดานคุณภาพของนานาประเทศ

1951

1984 

1987 

1988 

1991

1994

1995 

1999 

2001

Deming Prize

Canada Award 

Malcolm Baldrige National Quality Award

Australian Business Excellence Awards 

European Foundation Quality Management

Singapore Quality Award

Japan Quality Award

MBNQA : Education and Healthcare 

Thailand Quality Award

Japan

Canada

USA

Australia
EU

Singapore

Japan

USA

Thailand

Quality         Performance / Organizational  Excellence
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การพัฒนาการพัฒนาคุณภาคุณภาพพ
การบริหารจัดการภาครัการบริหารจัดการภาครัฐฐ

• เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

• เพื่อใหหนวยงานภาครัฐนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการของหนวยงานสูระดับมาตรฐานสากล

• เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเปนบรรทัดฐาน

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ

วตัถุประสงควตัถุประสงค
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• ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

• วางหลกัเกณฑรางวลั
“คุณภาพการบริหาร       
จัดการภาครัฐ”
(Public Sector 
Management 
Quality Award -
PMQA)

ปป  25482548ปป  25472547 ปป  25492549

แผนการดําเนนิงาน
การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• จัดวางระบบการดําเนินงาน 
และการสรางความพรอม       
ใหสวนราชการตาง ๆ

การสรางความรูความเขาใจ

การเตรยีมความพรอมให 
สวนราชการตางๆ โดยการ
สรางผูตรวจประเมินภายใน                 
และวิทยากรตัวคณู

สรางกลไกภายในสํานักงาน 
ก.พ.ร.

• สนับสนุนใหสวนราชการ 
นําไปปฏิบัติ

สนับสนุน สงเสรมิ
สวนราชการใหยกระดับการ
ปฏบิตัิงานเพื่อขอสมคัรเขา
รับรางวัล 

เตรยีมการวางระบบผูตรวจ
ประเมินภายนอก เพื่อตรวจ
ประเมิน ตัดสินใหรางวลั 

สงเสริมใหมีหนวยงาน
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครฐั
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บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ 

(Management Tools and Projects)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ 

(Management Tools and Projects)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)1

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง2

สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง
3ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง

4

ประโยชนตอสวนราชการประโยชนตอสวนราชการ
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สมัครเขารบัรางวัล 
PMQA

สมัครเขารบัรางวัล 
PMQA

“การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ”
“การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ”
Yes

No ไดรับรายงานปอนกลับไดรับรายงานปอนกลับ

ไดรับรางวลั และ/หรือไดรับ
การประกาศเกียรตคิณุ

ไดรับรางวลั และ/หรือไดรับ
การประกาศเกียรตคิณุ

การแบงปนวิธีการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice Sharing)

การแบงปนวิธีการปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice Sharing)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ 

(Management Tools and Projects)

บูรณาการเครื่องมือและโครงการตาง ๆ             
ในการพัฒนาระบบราชการ 

(Management Tools and Projects)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

การประเมินองคกรดวยตนเอง 
(Self-Assessment)

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

สวนราชการทราบจุดแข็งและ
โอกาสในการปรับปรุง

ดําเนินการปรับปรุงดําเนินการปรับปรุง สรางแผนปรับปรุงสรางแผนปรับปรุง

1 2

34
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคญัขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย

7. ผลลพัธ
การดาํเนินการ

เกณฑเกณฑคุณภาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัพการบริหารจัดการภาครัฐฐ
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1. การนําองคกร

ก. การกําหนดทิศทาง       
ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

(1) (2)

7 หมวด

19 หัวขอ

32 ประเด็น    
ที่ควรพิจารณา

ค. การทบทวนผล                 
การดําเนินการขององคกร

90 คําถาม

องคประกอบของเกณฑองคประกอบของเกณฑ

ข. การควบคุมดูแลใหมี
การจัดการภายในที่ดี

ลักษณะสําคัญขององคกร 2 ขอ
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6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กบัผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ลักษณะสําคัญขององคกร                              
สภาพแวดลอม ความสัมพนัธ และความทาทาย

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

Knowledge 
Management e-government MIS

การปรับ
กระบวนทัศน        
(I am Ready)

แผนแมบท
ดานทรัพยากร
บุคคล 3-5 ป 
(Competency)

การลดขั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

Blueprint for 
Change

Capacity Building
Redesign Process

ระบบควบคุม
ภายใน

Vision 
Mission 
Strategic

 เปาประสงค

แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป (แผนบริหาร
ราชการแผนดิน) ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล

คุณภาพ        

คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

พัฒนา                   
องคกร

เกณฑเกณฑคุณภาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัพการบรหิารจัดการภาครัฐฐ
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ลักษณะสําคัญขององคกร

1. ลักษณะองคกร 2. ความทาทายตอองคกร

ก. สภาพการ
แขงขัน

ข. ความทาทาย
เชิงยุทธศาสตร
และกลยุทธ

ค. ระบบการ
ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

ก. ลักษณะพื้นฐาน
ของสวนราชการ

ข. ความสัมพันธ             
ภายในและภายนอก

องคกร
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หมวด 1 การนําองคกร

ก. การกําหนด     
ทิศทาง              

ของสวนราชการ

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม

ค. การทบทวน  
ผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ

ข. การกํากับ        
ดูแลตนเองที่ดี

ก. ความ
รับผิดชอบ
ตอสาธารณะ

ข. การดําเนินการ
อยางมี

จริยธรรม

ค. การใหการ
สนับสนุนตอ        
ชุมชนที่สําคัญ

•การกําหนด           
วิสัยทัศน คานิยม 
ทิศทาง ผลการ 
ดําเนนิการที่
คาดหวัง และการ
ถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติ

•การสราง
บรรยากาศการให
อํานาจตัดสินใจ 
นวัตกรรมและ
ความคลองตวั

•ความโปรงใส
ตรวจสอบได

•ความรับผิดชอบ

•การปกปอง           
ผลประโยชน 
ของประเทศชาติ

•การทบทวน           
ผลการดําเนินการ

•การนําผลมา
ปรับปรุงสวน
ราชการ

•การดําเนินการ
กรณีที่การ
ปฏิบัติงานมี
ผลกระทบ       
ตอสังคม

•การดําเนินการ
ตอความกงัวล
ของสาธารณะ

•การดําเนินการ
อยางมจีริยธรรม 

•การวัดและการ
ตรวจติดตาม        
การมีจริยธรรม          
องคกร

•การสนับสนุน
และสรางความ
เขมแขง็ใหแก 
ชมุชนที่สําคัญ
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หมวด 2 การวางแผนเชงิยุทธศาสตรและกลยุทธ

ก. กระบวนการ           
จัดทํายุทธศาสตร              

และกลยุทธ

2.1 การจัดทํายุทธศาสตรและกลยุทธ 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ

ข. เปาประสงค        
เชิงยุทธศาสตร        
และกลยุทธ

ก. การจัดทํา               
แผนปฏิบัติการและ       
การนําแผนไปปฏิบัติ

ข. การคาดการณ           
ผลการดําเนินการ

•การวางแผนยุทธ-
ศาสตรและกลยุทธ

•การนําปจจัยที่
เกี่ยวของมา
ประกอบการวางแผน

•เปาประสงคเชิงยุทธ-
ศาสตรและกรอบเวลา  
ในการบรรลุ

•ความสมดุลระหวางความ
ตองการของผูมีสวนได
สวนเสียทั้งหมด

•การจัดทําแผนปฎิบัติการ 
การนําแผนไปปฎิบัติ  
รวมทั้งการจดัสรร
ทรัพยากร

•การตอบสนองตอความ
เปลี่ยนแปลง

•แผนหลักดานทรัพยากร
บุคคล

•การคาดการณผลการ
ดําเนนิการ

•เกณฑเปรียบเทียบ         
ที่สําคัญตางๆ
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หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. ความรูเกี่ยวกับ                
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.1 ความรูเกี่ยวกับ               
ผูรับบริการ                        

และผูมีสวนไดสวนเสีย

3.2 ความสัมพันธและความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ         
และผูมีสวนไดสวนเสีย

ก. การสรางความสัมพันธ        
กับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย

ข. การวัดความพึงพอใจ         
ของผูรับบริการ                   

และผูมีสวนไดสวนเสีย

•การกําหนดกลุมผูรับบริการ

•การรับฟงและเรียนรูเพื่อกําหนด
ความตองการของผูรับบริการ

•การสรางความสัมพนัธกับ
ผูรับบริการ

•กลไกหลกัๆที่ผูรับบริการติดตอ
สวนราชการ

•กระบวนการจัดการขอรองเรียน

•การวัดความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ

•การใชชอมลูมาปรับปรุงการ
ดําเนนิการ

•การติดตามชอมลูจากผูรับบริการ
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

4.1 การวัดและวิเคราะหผล
การดําเนินการของสวนราชการ

4.2 การจัดการสารสนเทศ 
และความรู

ก. ความพรอมใชงาน
ของขอมูล               

และสารสนเทศ
ก. การวัดผลการ

ดําเนินการ
ข. การวิเคราะหผล
การดําเนินการ

ข. การจัดการ         
ความรู

•การเลือกการรวบรวม 
ขอมูลและสารสนเทศ      
ที่สอดคลอง และ 
บูรณาการ

•การเลือกและการใช         
ขอมูลสารสนเทศ          
เชิงเปรียบเทียบ

• การวเิคราะหเพื่อ
ประเมนิผลการดําเนิน-
การและแผนเชิงกลยุทธ

• การสื่อผลการ
วิเคราะหเพื่อสนับสนนุ
การตัดสินใจ

• การทําใหขอมูลและ        
สารสนเทศพรอมใชงาน 

•  การเปดเผยขอมูลและ 
สารสนเทศ

•  ฮารดแวรและซอฟทแวร 
มีความเชื่อถอืได ปลอดภยั 
ใชงานงาย

•การจัดการความรู

•การทําใหมั่นใจวา            
ขอมูลและสารสนเทศ 
ถูกตอง ทันการณ 
เชื่อถือได ปลอดภัย 
แมนยํา และเปน
ความลับ
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•การกําหนด        
คุณ ลักษณะและ
ทักษะที่จําเปน

•การสรรหาวาจาง
การสืบทอด
ตําแหนง

หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล

ก. การจัดระบบ
บริหารงาน 
บุคคล

5.1 ระบบบริหารงานบุคคล

ค. การจางงาน       
และความกาวหนา

ในการงาน

ข. ระบบการ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของ

บุคลากร

ก. สภาพแวดลอม 
ในการทํางาน

ข. การใหการ
สนับสนุนและ         

สรางความพึงพอใจ        
แกบุคลากร

ก. การศึกษา การฝก           
อบรม และการพัฒนา

บุคลากร

5.2 การเรียนรูของบุคลากร  
และการสรางแรงจูงใจ

5.3 ความผาสุกและความ     
พึงพอใจของบุคลากร

ข. การสรางแรงจูงใจ         
และการพัฒนา            

ความกาวหนาในงาน

•การจัดระบบ
และบริหารงาน
เพื่อใหเกิดความ
รวมมือ และ
ความคลองตวั

•การนําความคิด
ที่หลากหลายมา
ใชในระบบงาน

•การประเมนิผล
และใหขอมูล
ปอนกลับเพือ่
สนับสนุนผลการ
ดําเนนิการ

•การบริหาร
คาตอบแทน 
รางวัล และ
สิ่งจูงใจตางๆ

• การปรับปรุง
สุขอนามัย ปองกนั
ภัย

• การเตรียมพรอม
ตอภาวะฉุกเฉิน

• การกําหนดปจจยั
ที่สําคัญตอความ
ผาสุกความพึงพอใจ 
และแรงจูงใจ

• การบริการ 
สวัสดิการ และ
นโยบายสนับสนุน
พนักงาน

• การหาความตองการ
ในการฝกอบรม

•  การสงเสริมการใช
ความรูและทักษะใหม

•การจูงใจใหพนักงาน
พัฒนาตนเองและใช
ศักยภาพอยางเต็มที่
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หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

ก. กระบวนการที่สรางคุณคา

6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา 6.2 กระบวนการสนับสนุน

ก. กระบวนการสนับสนุน

• การกําหนดกระบวนการที่สรางคุณคา

• การจัดทําขอกําหนดของกระบวนการสรางคุณคา

• การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองขอกําหนดที่สําคัญ

• การควบคมุและปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา

• การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจประเมนิ

•  การกําหนดกระบวนการสนับสนุน

•  การจัดทําขอกําหนดของกระบวนการสนับสนุน

•  การออกแบบกระบวนการเพื่อตอบสนองขอกําหนดที่สําคัญ

•  การควบคมุและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน

•การลดคาใชจายดานการตรวจสอบ ทดสอบและตรวจ
ประเมนิ
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ

7.3 มิต ิ          
ดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

7.1 มิต ิ                   
ดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ

7.2 มิต ิ             
ดานคุณภาพ            
การใหบริการ

7.4 มิติ                
ดานการพัฒนา 

องคกร

• ผลการบรรลุความสําเร็จ
ของยุทธศาสตรและกลยทุธ 
และแผนปฏบิัติงาน

• ผลดานการบูรณาการกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของกนั
ในการใหบรกิาร หรือการ
ปฏิบัติงาน (*)

• ผลการบรรลุความสําเร็จ
ของยุทธศาสตรและกลยทุธ 
และแผนปฏบิัติงาน

• ผลดานการบูรณาการกับ
สวนราชการที่เกี่ยวของกนั
ในการใหบรกิาร หรือการ
ปฏิบัติงาน

• ผลดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

• ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สรางคุณคา

• ผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กระบวนการสนับสนุน

• ผลดานระบบบริหารงานบุคคล
• ผลดานการเรียนรูและพัฒนาของ
บุคลากร

• ผลดานความผาสุก ความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจของบุคลากร

• ผลดานการสรางนวัตกรรมและการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช

• ผลการเปดเผยรายงานผลการใช
งบประมาณรายรับ-รายจายประจําป 
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางโดย
ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตรวจสอบได

• ผลดานการปฏิบัติตามขอบังคับและ
กฎหมาย

• ผลดานการดําเนนิงานอยางมี
จริยธรรม การสรางความเชือ่มัน่แก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใน
การบริหารงาน

• ผลดานการเปนองคกรที่ดี 
(Organizational Citizenship) ในการ
สนับสนุน ชมุชนที่สําคัญ



19

ระบบการใหคะแนนระบบการใหคะแนน

การประเมินในสองมติิการประเมินในสองมติิ  ::
กระบวนการกระบวนการ  และและ  ผลลัพธผลลัพธ
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““กระบวนการกระบวนการ’’’’  หมายถึง   วิธีที่องคกรใชและปรับปรุง       
เพื่อตอบสนองขอกําหนดตางๆ ของหัวขอในหมวด 1-6 
ปจจัยทั้ง 4 ที่ใชประเมินกระบวนการ ไดแก

 แนวทาง (Approach - A)
 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ (Deployment - D)
 การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning - L) 
 การบูรณาการ (Integration - I)

กระบวนการกระบวนการมิติมิติ
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““ผลลัพธผลลัพธ   ”” หมายถึง ผลผลิต และผลลัพธขององคกร 
ในการบรรลุตามขอกําหนดในหัวขอ 7.1 – 7.4

ผลลัพธผลลัพธมิติมิติ
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ขั้นตอนที่ 1
กําหนด
ขอบเขต

การประเมิน

ขั้นตอนที่ 1
กําหนด
ขอบเขต

การประเมิน

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดกลุม
ผูทําหนาที่
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 2
กําหนดกลุม
ผูทําหนาที่
ประเมิน

มีความรูความเขาใจในเกณฑคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ

ขั้นตอนที่ 3
กําหนดแผน
การประเมิน

ขั้นตอนที่ 3
กําหนดแผน
การประเมิน

ขั้นตอนที่ 4
จัดทํา 

“ลักษณะสําคัญ
ขององคกร”

ขั้นตอนที่ 4
จัดทํา 

“ลักษณะสําคัญ
ขององคกร”

ขั้นตอนที่ 5
ฝกประเมิน
องคกร

ดวยตนเอง

ขั้นตอนที่ 5
ฝกประเมิน
องคกร

ดวยตนเอง

ขั้นตอนที่ 10
ประเมิน

และปรับปรุง
กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 10
ประเมิน

และปรับปรุง
กระบวนการ

ขั้นตอนที่ 9
จัดทําแผน

ปรับปรุงแกไข
ตามลําดับ
ความสําคัญ

ขั้นตอนที่ 9
จัดทําแผน

ปรับปรุงแกไข
ตามลําดับ
ความสําคัญ

ขั้นตอนที่ 8
วเิคราะห

โอกาสในการ
ปรับปรุง

และจัดลําดับ

ขั้นตอนที่ 8
วเิคราะห

โอกาสในการ
ปรับปรุง

และจัดลําดับ

ขั้นตอนที่ 7
ดําเนินการ
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 7
ดําเนินการ
ประเมิน

ขั้นตอนที่ 6
จัดตั้งทีมงาน
ประเมิน

ในแตละหัวขอ

ขั้นตอนที่ 6
จัดตั้งทีมงาน
ประเมิน

ในแตละหัวขอ

ดําเนินการปรบัปรุงแกไขตามแผนการปรบัปรุง

ขั้นตอนการประเมินองคกรดวยตนเองขั้นตอนการประเมินองคกรดวยตนเอง
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PM
QA

PM
QA

PM
QA การนําองคกรเขาสูการนําองคกรเขาสู

การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การเตรียมตัวเพื่อเสนอขอรับรางวัลการเตรียมตัวเพื่อเสนอขอรับรางวัล66

การจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการการจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการ
ปรับปรุงปรับปรุง

55

การหาจดุแขง็และโอกาสในการปรับปรุงการหาจดุแขง็และโอกาสในการปรับปรุง
ของสวนราชการของสวนราชการ

44

การประเมินองคกรดวยตนเองการประเมินองคกรดวยตนเอง33

การกําหนดผูรับผิดชอบการกําหนดผูรับผิดชอบ22

การเตรียมความพรอมขององคกรการเตรียมความพรอมขององคกร11
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การเตรียมความพรอมขององคกรการเตรียมความพรอมขององคกร

 มีความรู ความเขาใจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

 มีสวนรวมในการดําเนินการ

บุคลากรใน
สวนราชการ

 สรางระบบรองรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ

 สื่อสารภายในองคกรอยางตอเนื่อง

 บูรณาการแผนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเขาดวยกัน เพื่อ
การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ บุคลากร เวลา

 ใหอํานาจการตัดสินใจและการสนับสนุนแกทีมงาน

 สรางระบบที่เกี่ยวของใหพรอม เชน ระบบการสื่อสาร 
ระบบการเรียนรู ระบบการสรางแรงจูงใจ

การจัดสรร
ทรัพยากร

 มีความมุงมั่น และเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

 สื่อสารทั่วทั้งองคการ เพื่อใหเกิดการทํางานเปนทีมแบบมี
สวนรวม

ผูบริหาร

111
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องคประกอบ

ผูนําระดับสูงผูนําระดับสูง  ++  คนรูเนื้องานคนรูเนื้องาน
(Improvement Team)(Improvement Team)

ผูนําระดับสูงผูนําระดับสูง  ++  คนรูคนรูเนื้องานเนื้องาน
(Steering Committee)(Steering Committee)

ผูมีพลังผูมีพลัง  ((หนุมสาวหนุมสาว)) ++  คนรูคนรูเนื้องานเนื้องาน
(Working Team)(Working Team)

ทีมทีม

การกาํหนดผูรับผิดชอบการกาํหนดผูรับผิดชอบ222
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ความสามารถ
Competency

จุดประสงค
Purpose

แนวทาง
Approach

* มีองคประกอบที่สําคัญ 
4 ประการคือ

การทํางานเปนทีม
Teamwork

การสรางทมีงานสําหรับการปรบัปรงุองคกร
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PM
QA

PM
QA

PM
QA

การประเมินองคกรดวยตนเองการประเมินองคกรดวยตนเอง
(Three Tasks of Assessment)(Three Tasks of Assessment)

เรียนรูองคกร โดยใชลักษณะสําคัญของ
องคกร (Organization Profile)
ประเมินผลกระบวนการ (หมวด 1-6) และ
ผลลัพธ (หมวด 7) ขององคกร ตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
นําผลการประเมินเทียบกบัแนวทางการให
คะแนน

333
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 ระดับ (Level - L)

 แนวโนม (Trend - T)

 สารสนเทศเชงิเปรียบเทียบ

(Comparison - C) 

 ความสําคัญ (Key - K)

การหาจุดแข็งและโอกาสในการการหาจุดแข็งและโอกาสในการ
ปรับปรุงของสวนราชการปรับปรุงของสวนราชการ

กระบวนการกระบวนการมิติมิติ

 แนวทาง (Approach - A)

 การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ 

(Deployment - D)

 การเรียนรู (การทบทวนและปรับปรุง)

(Learning - L) 

 การบูรณาการ (Integration - I)

ผลลัพธผลลัพธมิติมิติ

444
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Vital Few Vital Few คืออะไรคืออะไร  
“Vital Few are the highest-Leverage opportunities for 

improving performance.”

การจัดลําดับความสําคัญและการจัดลําดับความสําคัญและ
ดําเนนิการปรับปรุงดําเนนิการปรับปรุง

Tip 
!

Tip 
!

555
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PM
QA

PM
QA

PM
QA

การเตรียมตัวเพื่อเสนอการเตรียมตัวเพื่อเสนอ

ขอรับรางวลัขอรับรางวลั

666
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Management Management 
Tools  Tools  

Score (Maturity of 
Management system)  

100  

300  

500  

700  

PMQA  

Self-assessment 
(SA)  

Improvement 
Plan 

Implemented 
Tools 

Advanced

Self-assessment 
(SA)  

Improvement 
Plan 

Implemented 
Tools 

Advanced

Self-assessment 
(SA)  

Improvement 
Plan 

Implemented 
Tools 

PMQA

Strategic Planning

KPI & BSC
Benchmarking

BPR / Risk Management

TPM

SM

OEE

JIT

IE

7 Waste

ABM

ABC

COQ

6 Sigma

DOE

SQC

Problem Solving / 7 QC Tools

Waste Assessment

5S. ISO 9000/ / Visual Control / / QCCSuggestion System 

Time 

Entry 

User 

Mature 
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เตรยีมตัวเพื่อเสนอขอรบัรางวัลเตรยีมตัวเพื่อเสนอขอรบัรางวัล

Application Report

การเตรียมตัว Site Visit

PM
QA

PM
QA

PM
QA
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ปป  25492549ปป  25482548 ปป  25502550

แผนการดําเนนิงาน
การพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

• จัดวางระบบการดําเนินงาน 
และการสรางความพรอม       
ใหสวนราชการตาง ๆ

การสรางความรูความเขาใจ

การเตรยีมความพรอมให 
สวนราชการตางๆ โดยการ
สรางผูตรวจประเมินภายใน                 
และวิทยากรตัวคณู

สรางกลไกภายในสํานักงาน 
ก.พ.ร.

• สนับสนุนใหสวนราชการ 
นําไปปฏิบัติ

สนับสนุน สงเสรมิ
สวนราชการใหยกระดับการ
ปฏบิตัิงานเพื่อขอสมคัรเขา
รับรางวัล 

เตรยีมการวางระบบผูตรวจ
ประเมินภายนอก เพื่อตรวจ
ประเมิน ตัดสินใหรางวลั 

สงเสริมใหมีหนวยงาน
ตนแบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครฐั

• จัดวางระบบการประเมิน
รางวัล

 เปดรบัสมคัรสวนราชการที่
มีความพรอม สมัครขอรบั
รางวัล
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กรอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1

ดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏบิัติราชการ
(น้ําหนัก : รอยละ 50)

ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ

มิติที่ 2
ดานคุณภาพ
การใหบริการ

(น้ําหนัก : รอยละ 10)

คุณภาพการใหบริการ
การจัดตั้งศนูยบริการรวม
การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ

มิติที่ 3
ดานประสิทธิภาพของการ

ปฏบิัติราชการ
(น้ําหนัก : รอยละ 10)

การบริหารงบประมาณ
การประหยัดพลังงาน
การลดระยะเวลาการ
ใหบริการ

มิติที่ 4
ดานการพฒันา

องคกร
(น้ําหนัก : รอยละ 30)

การจัดการความรู
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศ
การบริหารการปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาบุคลากร
การบริหารจัดการองคกร
การบริหารความเสี่ยง
การถายทอดตวัชีว้ดัและ
เปาหมายของระดับองคกร
สูระดับบุคคล
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3ตัวชี้วัดเลือก (1 ตัวชี้วัด)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

18.

ระดบัความสําเร็จของการถายทอดตวัชี้วดัและเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคล20.

การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ระดบัความสําเร็จของการจัดทําระบบบรหิารความเสี่ยง19.

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการองคกร

3030มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
น้ําหนักประเด็นการประเมินผล

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดบัคะแนน 1
ระดบัคะแนน 2

ระดบัคะแนน 3
ระดบัคะแนน 4

ระดบัคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร



37

มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ระดับคะแนน 1

จัดประชุมชี้แจงใหความรูเรี่องการพฒันาคุณภาพ                                             
การบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดตั้งคณะทํางานดําเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการของ
สวนราชการ และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกาํหนดผูรับผิดชอบใน
แตละหมวด (Category Champion)ตามเกณฑคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ พรอมขออนมุัติแผนดําเนินการตอผูบงัคับบัญชา

ระดับคะแนน 2

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอม
ในการประเมินองคกรดวยตนเอง

ระดับคะแนน 3

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

ระดับคะแนน 4

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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มิตทิี่มิตทิี่  44 ::  มิติดานการพัฒนาองคกรมิติดานการพัฒนาองคกร

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่  1414  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐบริหารจัดการภาครัฐ  

เกณฑการใหคะแนน :

ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน

ระดับคะแนน 5

ประเด็นการประเมินผลประเด็นการประเมินผล  ::  การบริหารจัดการองคกรการบริหารจัดการองคกร
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ประโยชนและสิ่งที่กรมไดรับจากการดําเนินการประโยชนและสิ่งที่กรมไดรับจากการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามตัวชี้วัด

 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการ(Application Report)

 รายงานจุดแข็งและโอกาสใน
การปรับปรุง            

(Strength and Opportunities 
for Improvement)

แผนการปรับปรุง
(Improvement Plan)

 เรียนรูระบบการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ

รูสภาพองคกรในปจจุบัน

 เรียนรูวิธีการเขียนเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินการ(Application Report) และสามารถ

แกไขเพิ่มเติม

 เรียนรูวิธีกําหนด
แผนการปรับปรุงภายใน
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ความ
พยา

ยามอ
ยูที่ไห

น

ความ
พยา

ยามอ
ยูที่ไห

น

ความส
ําเร็จอ

ยูที่นั่น

ความส
ําเร็จอ

ยูที่นั่น


